
DNES SI PØE ÈTE TE

Pátek 8. dubna 2005, slavnostní sál 

Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky. 

Sešli se zde zástupci více než šedesáti 

měst a obcí, aby převzali dekrety o znacích 

a vlajkách. Ve 14 hodin přichází místopřed-

seda sněmovny Jan Kasal. Doprovází jej 

pražský primátor MUDr. Pavel Bém, za 

Prahu, Matku měst. V krátkém projevu jsou 

přivítáni starostky a starostové, je zhod-

nocena důležitost znaků a vlajek, symbolů 

samostatných obcí České republiky. Náš 

starosta MVDr. Antonín Černocký přebírá 

z rukou Jana Kasala „Dekret Poslanecké 

sněmovny o právu užívat vlajku města 

Napajedla“. 

Za všechny shromážděné starosty na 

závěr dr. Černocký pronáší krátký projev s 

poděkováním. 

Vlajka Napajedel je od 8. 4. 2005 oficiálním 

symbolem města a přiřazuje se tím k histo-

rickému znaku Napajedel, který užíváme od 

14. listopadu 1899.

Symboly Mìsta Napajedla 

Starosta města při převzetí dekretu o právech užívat symboly města. 

� Z jednání městské rady a zastupitelstva

� Vzpomínka na 2. květen 1945

� Koncepce bytové politiky města

� Sto let loutkářů v Napajedlích III.

� Odjezdy vlaků z Napajedel

Pietní vzpomínka
Od konce druhé světové války uply-

ne letos šedesát let. Po letech strádání, 

strachu a hrůz se ani poslední dny války 

neobešly bez obětí mezi civilním oby-

vatelstvem. Krátkou pietní vzpomínkou 

a položením kytice květů u pomníku 

padlých Napajedla vzdávají rok co rok 

čest všem obětem druhé světové války. 

Letos se uskuteční v pondělí 2. května 

v 15.30 u pomníku na Kalvárii a v 16 

hodin u pomníku na Masarykově 

náměstí. 

Město Napajedla zve k účasti na 

pietní vzpomínce všechny občany.  

Slavnostní koncert 
Město Napajedla vás zve do Klášterní 

kaple Napajedla  na slavnostní koncert k 

60. výročí osvobození města. Vystoupí Stu-

dentský smíšený pěvecký sbor Brno VOX 

JUVENALIS.

Koncert se koná ve čtvrtek 5. května 

2005 v 19 hodin.

VYDÁVÁ MÌSTO NAPAJEDLA
ROÈNÍK IX.

CENA 5,- KÈDUBEN 2005

Muzeum Napajedla a město Napajedla 

pořádají výstavu 

OSUDY A OBĚTI
k 60. výročí osvobození Napajedel. Ver-

nisáž výstavy v pátek 22. dubna 2005 v 

16 hodin. 

Otevřeno denně mimo neděle od 14 do 

17 hodin v době od 23. dubna do 7. května 

2005. Dále ve čtvrtky v době provozu 

muzea od 8 do 12 a 13 až 16 hodin.

Místo konání městské muzeum, budova 

NTV Cable. Vstupné dobrovolné.
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V roce 2003 uspořádalo město Napajedla 

výběrové řízení na dodavatele „Informačního 

systému a prvků městského mobiliáře“. Jako 

vítězná nabídka byly vyhodnocena nabídka 

Zlínské firmy MM Cité spol.s.r.o.

Součástí dodávky je 

a)  informační a navigační systému (v le-

tech 2004 – 2006) zahrnující:

• městský navigační systém, který u nás 

zatím nebyl vůbec zaveden, 

• plakátovací plochy a vývěsky, které byly 

v hodně neutěšeném stavu

• informační mapy

• uvítací cedule

b) prvky městského mobiliáře 

Předpokládáme v horizontu 5 let výměnu 

v centrální části města a doplnění v okrajo-

vých částech města těchto prvků:

• zastávky autobusové dopravy

• lavičky

• odpadkové koše

• kolostavy

• ostatní (bariérové zábrany, …)

V roce 2004 byly instalovány nové 

autobusové zastávky, navigační systém 

a plakátovací plochy. 

V letošním roce bylo zakoupeno 20 ks 

nových laviček, které budou rozmístěny 

v centrální části Napajedel od křižovatky 

na Pohořelice po křižovatku u Asterixu. 

Staré odpadkové koše v tomto území budou 

nahrazeny 15 ks nových odpadkových košů. 

Na náměstí u fary bude vyměněna vývěska 

pro úmrtní oznámení a systém plakátovacích 

ploch bude doplněn posledními dvěma 

malými plakátovacími plochami. 

Staré lavičky z náměstí budou opraveny 

a rozmístěny v ostatních částech města 

– hřbitov, Pod Kalvárií a v parku Na Kapli. 

Informační mapy, které jsou umístěny 

vedle radnice, u infocentra, na autobusovém 

nádraží a na Pahrbku nebyly financovány 

z městského rozpočtu ale byly pořízeny za 

souhlasu města komerční firmou RAFFAEL 

art s.r.o.. 

 místostarostka ing. I. Brabcová,  

Městský informační systém a mobiliář

NTV cable přijme
Kabelová televize Napajedla, NTV 

cable, s.r.o., přijme technika televizních 

kabelových rozvodů.

Požadujeme manuální zručnost, zna-

lost VF techniky, znalost práce na počítači, 

částečně znalost výpočetní techniky, 

ŘP sk. B, pokud možno zkoušky z vyhl. 

50/1978 sb. §6. Přihlášky s životopisem 

zasílejte na adresu NTV cable, s.r.o., 

Palackého 94, Napajedla, faxem na č. 577 

942 525 nebo na e-mail prace@ntvcable.

cz. Nástup možný 1.6.2005. 

Z jednání Zastupitelstva a Rady města
Rada města dne 4. dubna 2005 

Majetkové záležitosti
• schválila pronájem pozemků PK p. č. 

3250/1, 3259, a 3296 o celkové výměře 10 397 

m2 společnosti GZ – Sand, s.r.o. za účelem 

těžby štěrkopísku, a to do 20. 12. 2010, za 

cenu 623.820,-- Kč s tím, že úhrada ceny bude 

provedena jednorázově ve formě dodávky 

betonových výrobků do konce roku 2005

• schválila pronájem pozemku KN p. č. 7636 

v areálu bývalého kláštera ing. Kubišovi 

• vyhlásila záměr výpůjčky části pozemku 

KN p. č. 6427/1 v lokalitě Jiráskova ing. Fojtů za 

účelem vybudování tří podélných stání s tím, 

že bude respektovat stávající inž. sítě a dvě tato 

stání budou po jejich vybudování darována 

městu Napajedla a budou sloužit jako veřejná 

parkoviště i jiným občanům

• pronájem části pozemku PK p. č. 6478/1 před 

provozovnou č. p. 68 „Denní bar“ paní Oberš-

teinové za účelem provozování předzahrádky. 

V případě spáchání přestupku proti veřejnému 

pořádku při provozování této předzahrádky 

bude pronájem pozemku s okamžitou plat-

ností ukončen.

Bytové záležitosti
• revokovala usnesení č. 6/1/2005 ze dne 10. 

1. 2005 v odst. a) týkající se přechodů nájmů a 

nesouhlasila s přechodem nájmu bytu z paní 

Roubalové, na manž. Hlavovy 

•  souhlasila 

-  po předchozím osobním projednání s 

rozšířením nájemní smlouvy na společ-

ný nájem bytu paní Chybíkovou a jejím 

vnukem panem Chybíkem

- v souladu s § 706 odst. 1 s přechodem 

nájmu bytu na pana Habrnála

- s rozšířením nájemní smlouvy na společný 

nájem bytu panem a paní Hulanskými a 

jejich synem panem Hulanským

- s rozšířením nájemní smlouvy na spo-

lečný nájem bytu paní Sedláčkovou a 

jejím synem panem Sedláčkem

- s rozšířením nájemní smlouvy na společ.

nájem bytu ing. Fojtů a jeho synem p. Fojtů

- s rozšířením nájemní smlouvy na společný 

nájem bytu paní Kubíkovou a jejím synem 

panem Kubíkem

- souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy 

na byt s paní Roubalovou na dobu určitou 

5 let za standardních podmínek

- souhlasila s rozšířením nájemní smlouvy 

na společný nájem bytu s paní Dostálovou 

a jejím vnukem panem Přikrylem a s 

rozšířením nájemní smlouvy na společný 

nájem bytu s paní Mitáčkovou a manž. 

Mitáčkovými

•  nesouhlasila 

- s přechodem nájmu bytu z paní Obdržál-

kové na manžele Obdržálkovy

- s přechodem nájmu bytu z manželů Kraj-

čových na paní Šimčákovou

- s přechodem nájmu z paní Hánové na 

manžele Hánovy

Finanèní záležitosti
• schválila rozpočtové opatření č. 7/2005 

o přesunu finančních prostředků v objemu 

40 000 Kč na stavbu hřiště pro skateboard a 

schválila umístění skateboardového hřiště 

na autobusovém nádraží na pozemcích p. č. 

4172/2, p. č. 4178/1 a p. č. 4178/2 

Rùzné
• schválila umístění vodorovné dopravní 

značky V 12c „žlutá čára – zákaz zastavení„ 

u příjezdu ke kotelně C z místní komunikace 

na sídlišti Nábřeží

• schválila smlouvu o dílo č. 3/2005 se spo-

lečností DIPS Zlín s.r.o. na provedení akce 

„Oprava plochy u kostela před vjezdem do 

školního dvora“

• schválila Dodatek č. 1 smlouvy o provedení 

přezkoumání hospodaření města a průběžném 

auditorském dohledu v předloženém znění

• souhlasila se zadáním zpracování plánu 

odpadového hospodářství města Napajedla 

ing. Matějkové a ing. Kouřilovi

• souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy 

s panem Viškou na pronájem garáže v domě č. 

p. 717 – 719 Jiráskova o 1 rok za standardních 

podmínek a s prodloužením nájemní smlouvy 

s panem Žaludkem na pronájem garáže v domě 

č. p. 717 – 719 Jiráskova o 1 rok za standardních 

podmínek

• neschválila žádost pana Gajdošíka na zřízení 

novinového stánku v prostorách zdravotního 

střediska

• souhlasila s podáním žádosti o grant v 

souvislosti s návrhem projektu „Integrovaný 

www systém Města Napajedla“

• schválila pořádání závodů v rychlobruslení 

v Napajedlích

• souhlasila s žádostí pana Cívely o prodlou-

žení termínu k likvidaci buňky na st. pl. 98/4 

v ulici Na Kapli 

• seznámila se s podkladovými materiály 

týkajícími se organizační struktury Klubu 

kultury Napajedla.

Bez usnesení
• vzala na vědomí Zprávu o činnosti měst-

ského úřadu v Napajedlích za r. 2004.

Oznámení o přerušení
dodávky elektrické energie   

Z důvodu plánovaných prací na zařízení 

distribuční soustavy - revize trafostanice T6 

v Napajedlích - bude ve čtvrtek 12. května 

2005 od 7:30 hod. do 10:00 hod. přerušena 

dodávka elektrické v částech města: - ul. Dr. 

E. Beneše po křižovatku směr Chmelnice, 

Jiráskova směr Pohořelice, Bartošova po čer-

pací stanici pohonných hmot a ul. Husova. 

Společnost E.ON  se omlouvá za problé-

my, které jsou s touto akcí spojeny a děkuje 

za pochopení. Použití vlastního náhradního 

zdroje je možné jen po předchozím projed-

nání s E.ON Česká republika,a.s.      

Vzpomínka
30. dubna uplyne 15 let od úmrtí 

filmaře, dramatika a scénáristy Jaroslava 

Petříka. Filmy Metráček, Nekonečná ne-

vystupovat, nebo Kopretiny pro Zámec-

kou paní nám jej dodnes připomínají.
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Valná hromada
Valná hromada Tělocvičné jednoty Sokol 

Napajedla se konala 19. března v malém sále 

sokolovny. Zúčastnilo se jí 60 členů jednoty 

a dva milí hosté – starostka Sokolské župy 

Komenského MUDr. Olga Charvátová a mís-

tostarostka Napajedel Ing. Irena Brabcová.

Jednání zahájil místostarosta Ivan Košut a 

poté si vzala slovo starostka Olga Charvátová, 

která předala starostovi jednoty Oldřichu 

Mikšíkovi k jeho životnímu jubileu pamětní 

list Vl. Váchy. Jménem všech členů Sokola 

popřáli členové výboru panu Mikšíkovi k jeho 

75. narozeninám a poděkovali za mnohaletou 

záslužnou práci.

Podle programu vyslechli přítomní 

zprávu o hospodaření, zprávu náčelnictva 

a cvičitelů, matrikářky a kontrolní komise a 

schválili plán aktivity na rok 2005.

Město Napajedla, Služby města Napajedla 

a Metalšrot Tlumačov uzavřeli dne 7. 3. 2005 

písemnou smlouvu o spolupráci při soustře-

ďování ojetých vozidel a jejich likvidaci. Jedná 

se o další bezplatnou službu , kterou město 

zajišťuje svým občanům. A co to znamená 

ve skutečnosti?

Občan, vlastnící ojeté vozidlo, které již 

dále nehodlá využívat k provozu na komu-

nikacích a chce se jej zbavit jako odpadu, 

přistaví kompletní vozidlo (včetně vnitřních 

sedaček, paliva, brzdové kapaliny, oleje, vnitř-

ních plastů atd.) na parkoviště u sběrného 

dvora v ulici Na Kapli. Určenými dny sběru 

pro letošní rok jsou 28. květen a 24. září a čas 

od 8 do 11 hodin.

Pracovník Služeb města Napajedla, zajiš-

ťující obsluhu sběrného dvora, protokolárně 

vozidlo od majitele převezme. Následně bude 

informována společnost Metalšrot Tlumačov, 

která ze soustřeďovacího místa ojetá vozidla 

určená k likvidaci odebere, překontroluje 

správnost předaných evidenčních dokladů 

a provede odstranění autovraků v souladu 

s platnými právními předpisy.  Společnost 

je vybavena technologiemi ke kompletnímu 

ekologickému zpracování a zhodnocení 

kovových odpadů na druhotné suroviny. Na 

odstraněné autovraky vydá potvrzení, které 

musí majitel vozu odevzdat při odhlášení 

vozidla z evidence.

Bližší informace je možno získat osobně 

v oddělení životního prostředí Městského 

úřadu Napajedla, prostřednictvím telefonu 

577 100 917 nebo elektronické adresy:  koz-

mikova@napajedla.cz. 

Kam s ojetým vozidlem?

Odemykání plavební sezóny 2005 na Ba�ově kanálu
Město Napajedla a obec Spytihněv zvou  1. května 2005  do Spytihněvi na akci

Sousedské prvomájové setkání Napajedla – Spytihněv na téma

Znáte oskeruše ?
Jde o vzácné stromy druhu jeřábu, 

jeřáb oskeruše (Sorbus domestica) s jed-

lými plody, které jsou vysoce ceněny 

pro své obsahové složení. Dříve se jimi 

v lidovém léčitelství léčily střevní potíže. 

V domácnostech se používaly k posýpce 

pokrmů, zavařovali se jako kompot, nebo 

se z nich vařila marmeláda. 

Stromy oskeruší rostou převážně 

v jižních oblastech Evropy, vyjímečně 

ve střední Evropě. Nikde nevytváří 

souvislý porost. Rostou roztroušeně a 

jako mohutný solitér dosahují výšky 

okolo 15 metrů. U nás je můžete nalézt na 

Slovácku v mikroregionu Strážnicka, kde 

se jim lidově říká „oskoruše“. Jedná se o 

lokalitu mezi obcemi Radějov, Tvarožná 

Lhota a Kuželov, kde stromy oskeruší 

rostou na loukách, polích, zahradách a 

vinohradech. Některé z těchto krásných 

stromů zde dosahují stáří kolem 300 let. 

Adamcova oskeruše ve viniční trati na 

Žerotíně, která má stáří přes 400 let, je 

zároveň nejstarší ve střední Evropě. Jde 

o jednu z botanických rarit Strážnicka a 

byla by velká škoda, kdyby měla zůstat 

ukrytá jen mezi domácími. Hodně lidí 

tyto vzácné stromy nezná a ani nevidě-

lo. Proto je jedním z cílů občanského 

sdružení INEX – SDA Bílé Karpaty ve 

Tvarožné Lhotě, vybudovat místo zasvě-

cené oskeruši. Tímto místem je místní 

MUZEUM OSKORUŠÍ, které se nově 

otevírá 1. května 2005 ve 13 hodin. 

Zde se můžete dovědět spoustu jiných 

zajímavých informací o oskeruších, okol-

ní přírodě a turistických atraktivitách 

Strážnicka. Chybět nebude ochutnávka 

oskerušových plodů a buchty s oskeru-

šovou marmeládou, a také promítání. V 

prodeji budou stromky oskeruší, infor-

mační materiály o oskeruších a další 

produkty, včetně bylinkových čajů z luk 

Bílých Karpat. Na MUZEUM OSKORUŠÍ 

navazuje OSKORUŠOVÁ STEZKA, která 

vás zavede na místa, kde oskeruše rostou 

a můžete je tak vidět v přírodě v celé 

své kráse. 

K tomu, aby tyto stromy neupadly 

v zapomnění, přispívá i každoroční 

kulturní akce „SVÁTEK OSKORUŠÍ“, 

která se koná vždy začátkem března ve 

Strážnici. Součástí kulturního programu 

bývá odborná přednáška o oskeruších, 

prodej stromků oskeruší, jarmark 

lidových výrobků, ochutnávka oskeru-

šových produktů, včetně koštu vzácné 

oskerušové pálenky. To vše probíhá za 

doprovodu cimbálové muziky. Právě 

na této akci v roce 2004, byla za účasti 

starostů deseti okolních obcí, vyhlášena 

oskeruše stromem Slovácka. 

�  �  �
Otevření MUZEA OSKORUŠÍ (1. 

května 2005), bude spojeno s výšlapem 

přírodou Bílých Karpat do nedaleké 

obce Hroznová Lhota, kde bude končit 

v nově otevřené restauraci.

Paragraf 11/55
Cílem soutěže Paragraf 11/55 je zvýšit 

povědomí nezletilých o nutnosti dodržování 

zákonů. V Základní škole Komenského 268 

si prověřila tyto znalosti čtyři družstva žáků 

sedmých a osmých tříd.

Školní kolo soutěže proběhlo 4. března v 

sále DDM a soutěžící přišli vydatně povzbudit 

jejich spolužáci. Soutěž byla zajímavá a atmo-

sféra skvělá. Trofej vítěze získalo družstvo 8. 

B ve složení Dominika Lysoňková, Michaela 

Blahopřání pro vítěze.

Černá, Adam Gabryš, Kamil Noga a Ondřej 

Perdoch.

O čtyři dny později vítězné družstvo 

reprezentovalo starou školu v oblastním kole 

soutěže v Otrokovicích. V početné a silné 

konkurenci se zhostili svého úkolu se ctí a 

skončili na 5. místě.

Mgr. Eva Svobodová 

  "Slovácko u vody"Program:

13.00 odjezd flotily lodí z Napajedel - Nábřeží

14.00 Spytihněv  na Rejdě 

– odemknutí vody,  proplouvání 

plavební komorou, košt vína, 

dobré jídlo, hudba, cimbálovka

Srdečně zveme všechny 

plavbyschopné vodáky s vlastními plavidly !
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4. dubna 1945 obsadila vojska 2. ukra-

jinského frontu maršála Malinovského 

Bratislavu. Po urputných bojích na morav-

skoslovenském pomezí v okolí Lanžhotu 

postoupila vojska 13. dubna k Hodonínu a v 

dalších dnech osvobodila Brno. Součástí této 

vojenské operace byl i postup sovětských a 

rumunských vojsk povodím řeky Moravy 

severním směrem k Uherskému Hradišti a 

Napajedlům. Každé z vojsk postupovalo po 

jednom břehu Moravy a večer 1. května 1945 

dosáhla okraje Napajedel na linii Topolná 

– Spytihněv.

Ustupující německá armáda zničila 

1. května  odpoledne chmelnický most, 

dopravní zařízení na nádraží a železniční 

nadjezd. Večer dopadl do Napajedel Pod 

Kalvárií první granát, který však nenadělal 

větší škodu (údajně zabil jen kozu). Lidé se 

na noc uchýlili do sklepů a provizorních 

úkrytů. Městem ustupovali Němci a mnozí z 

nich, zejména příslušníci SS, si ještě „zahos-

podařili“ v některých obchodech.

V pět hodin ráno 2. května rozrazil ranní 

šero ohlušující výbuch. Hlavní silniční most 

přes řeku byl zničen.

Na silnici od Topolné zdržovali Němci 

postup Rudé armády budováním příkopů 

a  zaminováním silnic. První ruští vojáci se 

objevili u Prusinek kolem sedmé hodiny. 

Souběžně s nimi postupovaly po druhém 

břehu Moravy rumunské jednotky. Na Lánech 

lidé vybíhali z domů, zdravili sovětské vojáky 

a chtěli je upozornit na minové nebezpečí. 

Nešťastnou náhodou stoupl sovětský voják 

na minu a na místě zahynul společně s ním 

i František Pajtl z Napajedel. Občané vyzbro-

jení lopatami pomáhali zaházet protitankový 

příkop. Zpráva o příchodu osvoboditelů se 

nesla od domu k domu. Na radnici se shro-

mažďovali představitelé města a připravovali 

se k uvítání vojáků. Scházeli se muzikanti, 

aby hudbou podpořili tento slavný okamžik. 

Bylo asi 15 hodin. Nikdo se neuvědomil, že 

na severní straně města jsou ještě němečtí 

vojáci a manévrují tam tři nepřátelské tanky. 

V okamžiku, kdy velitelé sovětských jednotek 

přicházeli k radnici, dopadl před spořitelnu 

první granát z německého kanónu. Střepiny 

granátu zabily sovětského majora, těžce 

zranily sovětského kapitána a ve dveřích 

fary usmrtily kaplana Antonína Polanského. 

Tragédii dodnes připomíná poškozené scho-

diště spořitelny.

Na město dopadaly další granáty, vy-

střelované samohybnými děly  z kvítkovské 

silnice. Granát, který dopadl za kostelem, 

zabil dva muzikanty, kteří spěchali zahrát 

osvoboditelům. Josef Hrdina zemřel na 

místě, Leo Medek krátce nato vykrvácel. 

Dělostřelecký útok trval asi hodinu. Poškodil 

faru, školu, spořitelnu a několik rodinných 

domů. Sověti zpomalili postup. Kromě dě-

lostřelecké palby byli ohrožováni střelbou 

z několika kulometných hnízd, umístěných na 

březích Morávky a na lukách podél Moravy. 

Proti nim mířila sovětská děla z Kalvárie a 

od hřbitovní zdi. Bojovalo se i u křižovatky 

Bartošovy a Kroměřížské ulice. Při přestřelce 

tam zahynul sovětský voják, druhý byl raněn. 

Po zákeřné střele německého vojáka zemřela 

i paní Bednářová. 

Teprve k večeru byli Němci definitivně 

vyhnáni z Napajedel. Ještě celou noc bylo 

slyšet střelbu ze severu.

Počty obětí při osvobozování města se 

různí. Dle napajedelské kroniky bylo usmr-

ceno pět občanů města a několik dalších 

zraněno. V Napajedlích padlo šest sovětských 

a čtyři němečtí vojáci. O ztrátách rumunských 

vojáků údaje vedeny nejsou.

Z pohledu na těžké a kruté bitvy druhé 

světové války bylo osvobození Napajedel 

jen malou epizodou. Ale i ona ukázala, že 

osvobození nepřicházelo samo, že si na 

každém kroku vyžádalo lidské i hmotné 

oběti.

Oldřich Sudolský 

Vzpomínka na 2. kvìten 1945

Tragédie na Kalvárii
Když se koncem dubna 1945 přiblížila 

fronta k Uherskému Hradišti, ustupující 

gestapo vzalo s sebou i několik českých 

občanů, obviněných z ilegální činnosti a 

spolupráce s partyzány. Byli to Anna Je-

lénková, František Jelének, Alois Šesták, 

Tomáš Trubák, Stanislav Babica, Antonín 

Lysoněk a Jaroslav Dohnal. Dne 17. dubna 

byli nákladním autem odvezeni do Jarošova a 

odtud ve večerních hodinách osobními auty 

jednotlivě přepraveni do okresní věznice 

v Napajedlích. Muži byli uzavřeni do společ-

né cely, Anna Jelénková byla umístěna zvlášť. 

Do cel nesměl vstoupit ani strážce věznice 

a stráž převzali příslušníci SS, kteří přijeli s 

gestapáky z Uherského Hradiště.

Po celý příští den byli vězni v celách. 

Pozdě večer pro ně přišli gestapáci Hájek, 

Müller, Neubauer a další. Vězně vyvedli ven, 

muže spoutali k sobě. Všichni museli nastou-

pit do nákladního auta krytého plachtou. 

Před budovou pálenice přistoupilo několik 

esesáků. Příští zastávka byla na nedalekém 

kopci, příznačně zvaném Kalvárie. Vězni 

byli surovým způsobem vyhozeni z auta 

a odvedeni k lesu.

Cestou k lesu se podařilo Jaroslavu 

Dohnalovi vysmeknout ruku z pout. Stáli 

čelem k lesu, na jehož okraji byla vykopána 

50 cm hluboká jáma. Gestapáci přikázali 

vězňům lehnout si obličejem k zemi. V tu 

chvíli upozornil Jaroslav Dohnal Františka 

Jelénka, s nímž byl spoután, že jsou volní. 

Oba se naráz zvedli a rozběhli se k lesu. 

Gestapáci po nich stříleli, ale les a blízká 

skalka oba uprchlíka zachránily. 

Gestapáci stáli nad zbylou pěticí vězňů. 

Jednoho po druhém zastřelili ranou do týla. 

Mrtvá těla naházeli do jámy a přikryli hlínou. 

Do rána si gestapáci vše rozmysleli. Uvědo-

mili si, že jáma byla příliš mělká a mrtvoly 

nedostatečně zakryté. Z obavy, aby nebyl 

jejich zločin příliš brzy vypátrán, vydali 

se na Kalvárii znovu. Vyhrabali všech pět 

mrtvých, naložili je na poštovní dvoukolák 

s odjeli s nákladem obětí k Janišovu mlýnu. 

Dnes stojí na jeho místě Nábřeží, blok IX. 

Tam své oběti i s vozíkem vhodili do řeky 

Moravy. 

Po osvobození Napajedel bylo po obě-

tech zahájeno pátrání. Těla byla postupně 

vytažena z řeky. U všech bylo zjištěno, že 

smrt nastala po střelných ranách zblízka 

do týla.

Připomínkou této tragédie zůstává na 

Kalvárii pomníček se jmény zabitých na 

místě popravy. 

A jejich popravčí? Ti mají na svědomí 

ještě jiné vraždy. Dopustili se jich 14. října 

1944 při zatýkání amerických letců po nou-

zovém přistání amerického bombardéru 

u Prusinek. Tentokrát byli jejich obětmi R. 

W. Winters a J. W. Johnson. 

Celý případ byl projednán a vrazi jsou 

stíhání od 15. února 1971 pro trestný čin spo-

lupachatelství a pro trestný čin vraždy.

Žádosti československých orgánů o 

jejich vydání nebylo vyhověno.

Oldřich Sudolský 

2. květen 1945 - 15,00 hod. Foto: Ol. Sudolský
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Koncepce bytové politiky města Napajedla
Koncepce bytové politiky města Napa-

jedla je vypracována jako dokument řešící 

dlouhodobý rozvoj oblasti politiky bydlení 

ve městě. Je vyhotovena jako nástroj rozho-

dování městských orgánů pro další časové 

období. Určuje další rozvoj příslušné oblasti 

politiky města v budoucích podmínkách 

fungujícího trhu s byty.

Základním cílem koncepce je vytvoření 

takových podmínek, kdy si bude moci každá 

domácnost v Napajedlích nalézt vhodné 

podmínky pro bydlení, odpovídající jejím 

potřebám a finančním možnostem. Všeo-

becná úloha obcí totiž nespočívá v přímém 

poskytování bydlení občanům, kteří mají 

možnost opatřit si je vlastními prostředky. 

V zájmu vlastního rozvoje však poskytují 

obce občanům takové vstřícné podmínky, 

které jim umožní výhodněji si bydlení jako 

základní životní potřebu pořídit. Včasnou 

územní přípravou a strategickou nabídkou 

stavebních pozemků obce zatraktivní 

podmínky pro výstavbu nových bytových 

jednotek. Výše uvedené cíle nerealizuje obec 

sama. Společně s právními a ekonomickými 

nástroji poskytovanými státem jsou vytváře-

ny možnosti k pořízení bydlení vlastnického, 

družstevního nebo nájemního.

Struèná charakteristika území
• blízkost sídla kraje

• situování města na trase hlavního do-

pravního koridoru kraje železničního, 

silničního, leteckého, vodního - viz 

generel dopravy kraje

• příznivé životní prostředí a řada příleži-

tostí pro využití volného času především 

k rekreačnímu sportu a oddechu

• řada nezastavěných pozemků jako mož-

nost dalšího rozvoje bytové výstavby

Majetkoprávní aspekty bytové výstavby
do roku 1990

• rodinné domy v osobním vlastnictví, 

minimálně ve vlastnictví soukromém

• od roku 1959 stavební bytová družstva

• v roce 1964 uzavřeny pozemkové knihy, 

úpadek evidence nemovitého majetku

• přídělový systém bytové výstavby bez 

finanční spoluúčasti občanů

• stát uvolňuje na bytovou výstavbu značné 

finanční prostředky a prostřednictvím 

státních dotací zajišťuje levné bydlení

• preference nové výstavby před opravami 

a údržbou

• nedostatečná a zanedbávaná údržba

• neekonomická správa bytového fondu 

po roce 1990

• postupné obnovování vlastnických vzta-

hů 

• schválení zákona č. 172/91 SB. O majetku 

obcí, kterým stát převedl na obce značný 

bytový majetek

• zákon č. 72/94 Sb. O vlastnictví k bytům 

umožnil členům stavebních bytových 

družstev odkoupení bytu do vlastnictví 

a prodej bytů všeobecně

• nedořešené vlastnické vztahy k pozem-

kům - (neukončené restituční nároky a 

nedokončený přepis vlastnických práv 

k nemovitému majetku v katastru obcí)

• potřeba definování vlastníků a přesného 

vymezení majetku

• zavedení úplné, přesné a rychle prová-

děné evidence vlastnictví nemovitého 

majetku

Prognóza vývoje obyvatelstva a domácností
Demografický potenciál určitého území 

je dán nejen celkovým počtem obyvatel, ale 

též jeho strukturou (věkovou, vzdělanostní, 

podle ekonomické aktivity, atd.). Vývoj po-

čtu obyvatel je dán zejména vztahem mezi 

přirozeným přírůstkem (rozdíl počtu naro-

zených a zemřelých) a migrací (rozdíl počtu 

přistěhovalých a vystěhovalých). Podkladem 

pro zpracování této kapitoly byl schválený 

Územní plán Napajedel a Demografie města 

– Prognóza vývoje obyvatelstva do r. 2010 pro 

město Napajedla, zpracovaná ing. Jaroslavem 

Pacákem – MARVIS v září 1999.

Vývoj poètu obyvatel
r.  abs. %

1970 ................................................ 5 790 100,0

1980 ................................................ 7 747 133,8

1991 ................................................ 7 784 134,4

2005 - skutečnost matrika .......... 7 696  132,9

2010 (demograf.studie opt.var.)  ... 8 054   132,9

2015 (ÚPN) ................................... 8 500 146,8

Z přehledu je vidět stagnaci ve vývoji 

počtu obyvatel v posledních dvaceti letech.

Vývoj populace ve vìkových skupinách

Podklad: Prognóza vývoje obyvatelstva do r. 2010 pro město Napajedla

Věková struktura obyvatelstva – prognóza optimistická varianta – kladné migrační saldo

 Počet osob stav k 31. 12.

věk 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2010

0-15 417 384 399 419 485 521 520

6-14 831 836 795 779 705 663 696

15-60 5 278 5 266 5 324 5 377 5 456 5 507 5 478

61-100 1 277 1 207 1 205 1 222 1 247 1 290 1 360

celkem 7 803 7 712 7 723 7 798 7 893 7 981 8 054

V souvislosti s vývojem populace lze ve 

výhledu očekávat postupný pokles kategorie 

obyvatel v předproduktivním věku a růst 

obyvatel v poproduktivním věku.

Poèet obyvatel v jednotlivých urbanistických 
obvodech 

Podklad: ÚPN Napajedla, základní sídelní 

jednotky ze sčítání v r. 1991

Urbanistický obvod Počet obyvatel

(ZSJ) r.1991
Nárůst 

dle ÚPN 
celkem

Napajedla - střed 1048 443 1491

Pod Kalvárií 448 180 628

Zámecký areál 15 0 15

Pod zámkem 447 0 447

Zámoraví 204 0 204

Hejný 0 0 0

Nábřeží 2379 0 2379

Chmelnice 243 0 243

Boříčko (Jiráskova) 1068 342 1410

Kalvárie 0 0 0

Pod Malinou 1211 227 1438

Průmysl. obvod 487 0 487

Maková 0 0 0

Šardice 128 0 128

Dubová 5 0 5

Padělky 7 0 7

Pahrbek 14 0 14

Prusinky 80 0 80

Napajedla celkem 7784 1192 8976

Výchozí počet obyvatel r. 1997 - cca 7740

Návrhový počet obyvatel r. 2015 - cca 8500

Celková kapacita území - cca 9000

Závìr
Populační vývoj prochází po roce 

1990 významnou změnou reprodukčního 

chování obyvatelstva, charakterizované 

zejména prudkým snížením porodnosti. Od 

roku 1994 dochází dokonce k poklesu počtu 

obyvatelstva, přestože začaly do věku nej-

vyšší plodnosti vstupovat početně nejsilnější 

ročníky žen narozené v první polovině 70. 

let. Snížení porodnosti je způsobeno odklá-

dáním narození prvního dítěte do vyššího 

věku zejména v důsledku růstu nároků na 

kvalifikaci a výkonnost, zhoršení podmínek 

pro zakládání rodin, problémů s bydlením, 

rostoucích životních nákladů a nezaměstna-

ností mladých lidí.

Obdobně prudká byla změna v poklesu 

úmrtnosti. Dochází k růstu naděje dožití, 

což je důsledkem zlepšené lékařské péče, 

změny životního stylu, rozsáhlejší prevence 

a aplikace účinnějších léčiv.

Výše uvedené trendy podmiňují následu-

jící celostátně platné předpoklady:

• předpokládaný úbytek obyvatelstva 

nenastane dle dřívějších prognóz kolem 

roku 2005, ale nastává již od roku 1995

• úbytky obyvatelstva nebudou vyrovnány 

výraznějším přistěhovalectvím

• celkový úbytek obyvatelstva ČR bude 

v období 1995 až 2010 cca 3,4 %

• počet dětí mladších 15 let se sníží do roku 

2010 o cca 31 %

• počet obyvatel v poproduktivním věku 

(nad 60 let) vzroste ve stejném období o 

26 %

Tyto výrazné změny budou mít dalekosáh-

lé sociální a ekonomické důsledky. Popsaný 

„zlom“ v přirozené reprodukci obyvatelstva a 

nepředvídatelný vývoj migrace velice ztěžují 

vytvoření realistické prognózy vývoje počtu 

a struktury obyvatelstva v menších celcích 

– okresech a městech. 

(Pokračování příště)
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Shodou okolností mě osud zavál do země, 

kam se vzhledem k politické a bezpečnostní 

situaci dnes vydá málokterý z našinců. Musím 

se přiznat, že to, co se dovídáme z různých 

sdělovacích prostředků, ve mně budilo dojem 

nebezpečné krajiny plné teroristů, kteří číhají 

na každém rohu za účelem okradení nebo nedej 

bože zabití nebohého turisty. S odstupem ně-

kolika týdnů se na svou cestu dívám už docela 

jinak a přiznám se, že pokud budu mít možnost, 

rád se do Izraele podívám znovu. Obvykle 

navštěvuji cizí země spíše za účelem pěší nebo 

vodní turistiky, než za účelem poznávání věcí 

světských a také proto bude můj článek poněkud 

jiný, než na jaké jsou ode mne čtenáři zvyklí. 

Doufám, že mé povídání vnese trochu světla do 

některých mýtů o této zemi a přispěje k jejímu 

znovuobjevení pro naše turisty.

Navštívil jsem Izrael v lednu, což se zdá 

pro cestování po našich zeměpisných šířkách 

čas poněkud nevhodný, nicméně o to víc mě 

překvapilo příjemné podnebí s teplotami okolo 

20 °C a občasnými přeháňkami, které přes toto 

zimní období pomáhají místní vegetaci v přežití. 

Po strastiplné cestě přes sněhovými vánicemi 

sužovanou Evropu jsme přistáli v Tel Avivu na 

novém letišti Ben Gurion. Po nezbytné letištní 

kontrole, která proběhla nad očekávání hladce, 

jsme přesedli na, pokud vím, jedinou železnici 

v zemi. Podél pobřeží Středozemního moře 

jsme pokračovali usazeni do vypolstrovaných 

sedaček pěkného vlaku v cestě do Haify-místa 

našeho dočasného působiště. 

Když jsme opouštěli nádražní budovu, 

čekalo nás první setkání s místní realitou, 

která vzhledem k časným ranním hodinám 

zase nebyla tak ostrá. S ohledem na neustále 

hrozící teroristické útoky tady před každou vět-

ší budovou nebo shromaždištěm lidí hlídkuje 

ochranka a nemilosrdně kontroluje každého 

příchozího, jestli u sebe nemá zbraň nebo 

výbušninu. Nevyplatí se vzdorovat, protože 

to stejně nemá smysl a navíc jsme tady přece 

jen na návštěvě, takže se musíme přizpůsobit. 

Jeden starší rusky mluvící taxikář nám vysvět-

loval, že pokud nezastaví na vyzvání policejní 

hlídky, začínají okamžitě střílet !! Inu, jiný kraj, 

jiný mrav. 

Pár věcí mě tady opravdu překvapilo, např. 

kolik tady jezdí škodovek (používá je jako služeb-

ní vozy už zmíněná policie a taky místní taxikáři, 

kteří jsou s nimi velice spokojeni). Překvapivé 

je také to, že vojáci v prezenční službě, které se 

mimochodem musí účastnit i ženy, si domů nosí 

ostře nabité zbraně (ta vláda jim ale musí věřit, 

co!?). Přiznám se, že jsem se nakonec v Haifě 

cítil poměrně bezpečně, na rozdíl od jiných míst 

v Izraeli, ale k tomu se dostanu později. Rád 

bych vám popovídal o místní kuchyni, která 

mně osobně dost chutnala.

Když přijdete do restaurace, jsou většinou 

plné a okamžitě si všimnete absence ubrusů, 

I Z R A E L Kibbutz

ostatně za chvíli zjistíte proč. Stravování je 

odrazem mnoha kultur, které se v této zemi 

mísí, protože každá si ze své domoviny přinesla 

něco svého. Po obvyklém objednání hlavního 

chodu, který se obvykle skládá z různých druhů 

grilovaného masa včetně evropské přílohy, vám 

jako předkrm přinesou mnoho malých mističek 

s různými zeleninovými a masovými saláty, 

pomazánkami a kompoty, které si nabíráte ru-

kama pomocí kousku placky, která je podobná 

u nás známé pizze. Když vám něco upadne na 

stůl, tak si z toho hlavu nedělejte, protože tady 

ubrusy neperou. Ale pozor, jakmile některou z 

misek dojíte, okamžitě Vám donesou plnou, takže 

můžete i prasknout. Jenom tak pro informaci, 

slušně se tady najíte za 300 - 400 Kč. A když 

Kostel Blahoslavenství

Jardenit
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jsme u těch cen, tak ve větších obchodech jsou 

ceny potravin srovnatelné s našimi. Možná by 

se dalo poznamenat, že drtivá většina přebalů 

a návodů je tady psaná ve třech jazycích, a 

to v hebrejštině, arabštině a angličtině, takže 

komunikační bariéra tady skutečně nehrozí. 

Kdo si ještě pamatuje ze školy ruštinu, tak se 

mu taky báječně hodí, protože v Izraeli je dost 

početná ruská židovská komunita.

Po splnění pracovních povinností jsme se 

rozhodli navštívit některé z biblických míst 

tohoto kraje. Původní plán navštívit Nazareth se 

nakonec trochu rozšířil a my jsme se nakonec 

podívali na místa, o kterých se mi ani nesnilo, 

ale po pořádku. 

V neděli ráno si nás přijel vyzvednout ang-

licky mluvící průvodce Charlie, který nás usadil 

do svého osobáku a vyrazili jsme z Haify směr 

Nazareth. Asi po osmdesáti kilometrech, na naše 

poměry řídce obydlenou krajinou bez většího 

zalesnění a plnou pískovcových pahorkatin, 

jsme byli na místě. Nebýt tak bohaté historie, 

byl by Nazareth docela obyčejné město, ale 

minulost dělá své. Nutno poznamenat, že tady 

se kostely nestavěly jenom tak, ale každý tvoří 

jakousi střechu nad nějakým památným místem 

a my jsme dva z nich navštívili. 

Po úzké cestě jsme stoupali ke Chrámu 

zvěstování, který byl postaven nad domem 

rekrutují někteří teroristé, nicméně historie je 

historie, a tak jsme se museli stavit na místě 

zvaném Cana in Galilee (Kána Galilejská), kde 

Ježíš podle pověsti proměnil vodu na víno. 

Avšak chrám byl zavřen a tak jsme nepohrdli 

ani návštěvou pravoslavného kostela v Cana. 

Protože hladina Galilejského moře (nebo 

chcete-li Tiberiadského jezera) je zhruba 210 

metrů pod hladinou Středozemního moře, 

museli jsme se zastavit u značky, která přesně 

tuto hladinu označuje. Je odtud krásný výhled 

na celé údolí včetně Galilejského moře a Go-

lanských výšin. Celé údolí je velice úrodné a 

snad právě proto tady vzniklo tolik kibbutzů, 

dalšího fenoménu, který nenajdete jinde na 

světě. Je pravdou, že jejich éra už zřejmě 

pominula, ale stále sem přijíždějí lidé, kteří 

chtějí žít a pracovat v pospolité komunitě lidí 

za minimální zisk. Od vyhlídky jsme konečně 

sjeli do údolí Jordánu a navštívili poutní místo 

Jardenit. 

Skutečné místo Ježíšova křtu není pří-

stupné, a proto tam, kde Jordán vytéká z 

Galilejského moře, vzniklo 

toto poutní místo.Osobně 

jsem si myslel, že Jordán 

je v těchto místech veliká 

řeka, ale podobá se spíše 

Moravě nad Litovlí, nicmé-

ně toto poutní místo na mě 

velice zapůsobilo i přes to, 

že turismus tu vykonal své. 

V restauraci jsme si dali 

místní specialitu – rybu sv. 

Petra a pokračovali k místu 

zvaném Tabgha, kde podle 

pověsti Ježíš nakrmil pět 

tisíc lidí dvěma rybami a 

pěti bochníky chleba, s ba-

zilikou Heptapegon. Cestou 

jsme minuli místo dalšího Ježíšova zázraku, 

kde chodil po hladině Galilejského moře. Pod 

oltářem v chrámu se nachází kámen, na který 

si údajně Ježíš krmi pro chudé před rozdáním 

položil. Jsou zde také zachované staré základy 

kostela a překrásné mozaiky z pátého století. 

Před chrámem jsem ještě vyslechl přednášku 

našeho průvodce Charlieho o tom, jak se za sta-

rých časů lisoval olivový olej a už jsme sedali 

do auta a uháněli o dům dál. Navštívili jsme 

Horu Blahoslavenství nad Galilejským mořem, 

místo Ježíšova „kázání na hoře“. Protože jsme 

se stále nacházeli pod úrovní hladiny moře, 

museli jsme se vyšplhat zpátky na povrch a 

potom pokračovat zpět do Haify. Cestou jsem 

se ještě mimo jiné dozvěděl, že téměř veškerá 

pitná voda v Izraeli pochází z Galilejského moře 

a je dopravována složitou sítí tunelů a potrubí 

do různých míst v zemi.

Musím se přiznat, že se mi ten den usínalo po 

tolika zážitcích opravdu dobře a byla jen škoda, 

že to byla v Izraeli noc poslední. Než jsem se ale 

dostal domů, tak jsem si ještě docela užil. Cesta 

vlakem do Tel Avivu proběhla bez problémů, 

ale na letišti mě čekal pravý očistec kontrol a 

pohovorů. Můžu říct, že jsem si připadal jako 

zločinec, nicméně už jsem doma a plánuji další 

cestu, tentokrát to bude konečně za vodní turis-

tikou na Korsiku. Když tu divokou vodu přežiji, 

určitě vám o tom napíšu. 

www.vodacinapajedla.wz.cz

Za odbor vodních sportů 

Milan „Motýl“ Mičák 

Panny Marie. Nedá se v 

pravém slova smyslu mluvit 

o domě, protože vzhledem k 

vysokým teplotám a nedo-

statku materiálu budovali v 

dřívějších dobách lidé své 

příbytky zčásti pod zemí, 

takže vznikaly takové polo-

jeskyně. A právě nad tako-

vou stojí nyní dvoupatrový 

chrám, do jehož přízemní 

části vcházíte velkými dveř-

mi, na jejichž křídlech jsou 

odlita vyobrazení ze Starého 

a Nového zákona. Před 

samotným domem Panny 

Marie stojí oltář, u kterého 

sloužil mši papež Jan Pavel II. v roce 2000. 

Prošli jsme po schodech do prvního patra, 

kde byla právě sloužena mše, a pokračovali 

do asi 50 m vzdáleného kostela sv. Josefa, před 

kterým stál nádherný vzrostlý fíkus. V duchu 

místní tradice byl kostel opět postaven nad 

Josefovou jeskyní, ve které kdysi vykonával 

své truhlářské řemeslo. Průvodce nám zde 

také ukázal starou již suchou lázeň, ve které se 

museli Židé po sestoupení sedmi schodů každý 

den mýt v tekoucí vodě. Po získání nezbytné 

fotodokumentace a suvenýrů jsme pokračovali 

k řece Jordán. 

Z Nazarethu k řece Jordán je to asi 30 km 

územím, které je z velké části obývané Araby. 

Podle slov našeho průvodce se právě odtud 

Bazilika Heptapegon

Chrám Zvěstování

Kámen pro pokrm poutníků

Řeka Jordán

Nádraží Haifa
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V letech 1932 - 1938 

vykazoval soubor bo-

hatou činnost. Z do-

chovaných záznamů 

jsme zjistili, že byly 

odehrány 84 hry. 

V roce 1934 však měl soubor problémy se 

zkoušením, protože jeho prostory využívali 

žáci tehdejší napajedelské školy, která již svou 

kapacitou nestačila počtu žáků. Vyučování 

zde probíhalo až do roku 1938, kdy bylo 

přemístěno zpět do školy. Soubor začal zkou-

šet opět naplno, až do smutného 12. března 

1939, kdy veškerý majetek Sokola přešel do 

správy německých okupantů. Soubor byl 

nucen přerušit svou činnost na dlouhou 

dobu šesti let.

Paní Marie Žurmanová o tomto smutném 

1939 – 1946 období napsala v jednatelské 

zprávě:

Sto let loutkářů v Napajedlích III.
„Začínali jsme zimní sezónu 1939 – 1940 s 

přesvědčením, že alespoň v loutkách ukáže-

me naší drobotině něco pěkného       českého 

v době, kdy vše české bylo tak zakřiknuto. 

Jak těšili jsme se, že Kašpárek rozesměje naši 

drobotinu. Zlovolná německá sběř přerušila 

naše plány. Dlouho naše loutky odpočívaly 

stísněné a zakřiknuté německou soldateskou 

v našem malém Blaníku. Jak zkroušení jsme 

chodili kolem našeho svatostánku s přáním, 

aby oživly naše loutky v čele s Kašpárkem, 

který by našemu malému vděčnému publiku 

připravil mnoho radostných chvil. Nejen 

malým, ale i velkým, hlavně bratru princi-

pálovi s jeho družinou, že zase uplatní své 

umělecké vlohy.

Konečně jsme se po šesti letech do-

čkali!

Kašpárek znovu řádí, publikum je spo-

kojeno, což je vidno z prvého slavnostního 

představení, kdy byla návštěva tak velká, 

že jsme hru za jeden půlden hráli dvakrát. 

O skvělém výsledku vás přesvědčí pokladní 

výkaz toho dne a bratr principál, který si 

na to musel vyhrnout rukávy a roztáčet 

personál.

Mnoho zdaru a spokojenosti malému i 

dospělému publiku do příští sezóny v našem 

osvobozeném loutkovém odboru přeje

Marie Žurmanová, jednatelka, a Karel 

Mikšík, předseda.“

D. Kouřilová

Magnetismus srdce
48. divadelní festival ochotnických 

souborů tradičně zahájí domácí Divadlo 

Zdeňka Štěpánka. Pro první přehlídkový 

den v sobotu 23. dubna zvolili členové 

souboru romantickou hru Alexandra Fre-

dra Magnetismus srdce. Příběh o lásce a 

malém podvodu ve jménu lásky již měli 

napajedelští diváci možnost v podání 

domácího souboru vidět a teď se nabízí 

druhá šance. Na jevišti se objeví zkušení 

členové souboru i naprostí nováčci.

Asi před pěti lety došlo k radikální 

změně v personálním složení souboru. 

Pod vedením vedoucí souboru Mirkou 

Medkovou se kolektiv stmelil, v počtu 45 

lidí dosáhl na kvantitativní úroveň souboru 

z dřívějších dob a vzrůstá i jeho kvalita. 

Při takovém početním obsazení se 

soubor může pouštět v Klubu kultury 

do různých aktivit. Jen v loňském roce 

připravil patnáct akcí! Karneval pro děti, 

Svatováclavský večer spojený s průvodem, 

předvánoční show „Bavte se s námi aneb 

vše je dovoleno“. V tomto programu zazá-

řila například dívčí část souboru v pásmu 

irských tanců.

Již třetí rok vystupuje soubor s po-

hádkou Zkoušky čerta Belínka a získal 

i několik ocenění. Ve Hvozdné to byla 

cena za nejlepší ženský herecký výkon 

pro A. Karasovou a druhé místo ve fes-

tivalové přehlídce. Z Němčic na Hané se 

soubor vrátil s individuálními cenami pro 

I. Zimmermanovou a M. Švehlu. 

Pro loňský festival se soubor připra-

voval pod režijním vedením Ivana Kaliny 

a Tančící myši J. Patricka v jeho podání 

se líbily divákům i odborné porotě. Letos 

poprvé po mnoha letech není festivalové 

vystoupení pro soubor současně premié-

rou. A i když  se do přehlídek chodí s cílem 

uspět, mladý kolektiv potěší, dokáže-li za-

ujmout a pobavit diváka. Činnost souboru  

je stejně jako jeho hra hodně o lásce.   -lid-

Karnevalový čtvrtek
Není čtvrtek jako čtvrtek, některý je 

prostě karnevalový…

„Já jdu za princeznu… Já za vílu … Já 

za berušku…“ Děti by nejraději oblékly 

své maškarní kostýmy hned ráno a zůsta-

ly v nich celý den! Však jen co skončilo 

vyučování, nikdo neměl šanci jim v tom 

zabránit. Vychovatelky školní družiny jen 

přihlížely, jak se jim jejich svěřenci mění 

v pohádkové a nadpřirozené bytosti či 

roztomilá zvířátka. Některé masky byly 

naopak docela děsivé a děti se bály samy 

sebe. Poslední pohled do zrcadla, upravit 

účes, zvýraznit líčení a můžeme začít. Jak 

jinak než diskotékou. 

Rej masek střídaly hry a soutěže. Dětem 

se nejvíc líbila hra na mumii. Vyžadovala 

hodně šikovnosti a obratnosti a toho ne-

pořádku, co po ní zbylo… Zajímaví byli i 

samotní soutěžící, vždyť kdy se vám podaří 

vidět soupeřit kostlivce a cikánku nebo 

housenku a břišní tanečnici?

Nejtěžší přišlo na konec. Vybrat nej-

zajímavější masky. Každé z dětí čekalo až 

zazní jeho jméno. Šestnáct cen s diplomy 

je rozdáno a všechna ta roztodivná stvo-

ření se pomalinku mění opět v děti školou 

povinné. S. Šulcová, I. ZŠ (stará škola)

Na obranu spotřebitele
Na prezentaci jedné firmy jsem k dekám, které 

mají prý úžasný účinek, dostala ještě jako dárek 

termosku. Jak jsem doma zjistila, termoska netěsní 

a káva z ní vytéká. Mohu ji reklamovat?

V tomto případě čtenářku zklamu, ter-

mosku reklamovat nemůže. Nekupovala ji, 

neuzavřela na ni kupní smlouvu (byť jen 

ústně), dostala ji jako dárek.

Jenže celá věc má ještě jeden mnohem 

důležitější aspekt. Jde totiž především o trik, 

který používají různé společnosti, organizující 

podobné prezentační akce. Nabízejí velmi 

často zboží, které by lidé mohli koupit někdy 

mnohem levněji v kamenném obchodě a 

mnohdy ještě kvalitnější. Ale účastníci tako-

vých akcí jsou podrobování velmi silnému 

psychickému nátlaku – byť si toho nejsou 

vědomi – s jediným cílem, aby nakupovali.

Jednak jim společnost umožnila výlet, 

nebo zábavný program, takže se lidé navíc 

cítí určitým způsobem zavázáni. Na druhou 

stranu najednou vidí, že je možné získat jako 

bonus k nákupu ne jednu, ale mnohdy i ně-

kolik věcí. Je samozřejmě otázka, zda vůbec 

věci nabízené jako dárek v daný okamžik 

člověk potřebuje, nicméně je asi v lidské 

přirozenosti neodmítat, když mi něco někdo 

nabízí a říká, že to je zadarmo.

Problém je v tom, že to v žádném přípa-

dě zadarmo není, naopak dárky dostávají v 

naprosté většině jen ti, kteří uzavřou kupní 

smlouvu na deky či jinou věc.

Spotřebitelé by si ale vždycky měli 

pamatovat, že až přijedou z podobné akce 

domů a nechají si všechno projít hlavou, mají 

ze zákona možnost do 7 dnů odstoupit od 

uzavřené smlouvy bez udání důvodu.

Mgr. Ivana Picková, 

Sdružení obrany spotřebitelů ČR

Nejzajímavější karnevalové masky
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Daně a jak na ně
Dotaz: Zaměstnavatel mi neprovedl roční 

zúčtování daně za rok 2004 s odůvodněním, 

že jsem mu nepředal potřebné podklady: Co 

jsem měl udělat a je možné zúčtování ještě 

provést?

Odpověď: Roční zúčtování záloh na daň 

z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

a funkčních požitků upravuje § 38 zákona o 

daních z příjmů (ZDP) ve znění platném pro 

rok 2004. Přitom poplatník (zaměstnanec) 

musí splnit podmínky uvedené v zákoně a 

to včetně předložení potřebných dokladů. 

Jestliže jste tyto podmínky nesplnil, pak 

Váš zaměstnavatel roční zúčtování nemohl 

provést. 

Termín pro provedení ročního zúčtování 

daně byl 31. března. Jestliže máte propoč-

teno, že Váš přeplatek na dani je pro Vás 

významný, pak lze podat daňové přiznání 

typu A. Nebude to ovšem bez následků. Ter-

mín pro podání daňového přiznání uplynul 

taktéž 31. března, a proto musíte počítat i se 

sankcí ze strany správce daně. 

Dotaz: Od letošního roku se změnilo 

zvýhodnění poplatníků, kteří mají děti. V čem 

změna spočívá?

Odpověď: Nezdanitelná část základu 

daně se v roce 2004 odečítala od základu 

daně. Daňové zvýhodnění na dítě se odečítá 

od zálohy na daň zaměstnance a to 500 Kč za 

měsíc na jedno dítě (pokud je dítě držitelem 

průkazu ZPT/P, pak se odečítá 1000 Kč).

Zaměstnavatel vypočte z Vaší mzdy 

měsíční zálohu na daň a od ní odečte částku 

měsíčního daňového zvýhodnění (v případě 

jednoho dítěte 500 Kč). Pokud bude záloha na 

daň nižší než daňové zvýhodnění, pak Vám 

zaměstnavatel rozdíl vyplatí jako měsíční 

daňový bonus. Podmínkou je, že úhrn Vašich 

příjmů za měsíc je vyšší než minimální mzda, 

tj. 7 185 Kč. Pokud je měsíční příjem nižší než 

minimální mzda, daňový bonus se nevyplácí. 

Daňový bonus se uplatňuje v případě, že je 

vyšší než 50 Kč. 

Ing. Antonín Dospiva, daňový poradce č. 

1598, tel. 603 759 133

Odjezdy  vlaků 
  z Napajedel smìr Otrokovice

   Čas   Konečná stanice

 4.14 jede v x do České Třebové

 4.49 jede v x do Hranic na Moravě

 5.24 jede v x do Přerova

 6.16 jede v x do Přerova

 6.52 jede v x do Olomouce

 7.16 jede denně do Přerova

 8.23 jede v pondělí až sobotu do 

Přerova

 10.13 jede denně do Olomouce

 12.13 jede denně do Přerova

 12.53 jede denně kromě soboty do 

Přerova

 14.11 jede denně do Přerova

 14.53 jede v x do Přerova

 15.58 jede denně do Přerova

 18.13 jede denně do Přerova

 19.11 jede v neděli a státem uznaným 

svátek do Přerova

 20.01 jede denně do Přerova

 22.01 jede v x do Přerova

  z Napajedel smìr Staré Mìsto 

 5.02 jede v pracovní den (x) do 

Břeclavi

 5.37 jede pondělí – sobota do Starého 

Města

 6.46 jede od 8. 6. do 23. 9., rychlík 

Praha-Thessaloniki

 8.07 jede x do Břeclavi

 9.53 jede denně do Břeclavi

 10.53 jede v x do St. Města

 11.53 jede denně do Břeclavi

 13.34 jede denně do Břeclavi

 14.08 jede v x do Starého Města

 15.00 jede v x do Břeclavi

 15.39 jede denně do Břeclavi

 16.55 jede v x do Břeclavi

 17.50 jede denně do Starého Města

 18.50 jede denně do Břeclavi

 20.05 jede denně do St. Města

 21.48 jede denně do Břeclavi

 23.04 jede denně do St. Města

*  jede v X – jede v pracovní den

*  jede v X, + - jede v pracovní den a 

v neděli

*  jede v 1-6 – jede pondělí až sobota

Panu učiteli s láskou
V březnu se dožil krásných 90 let pan 

učitel Nosek. Při naší návštěvě nás uvítal s 

úsměvem a svěží. Zavzpomínal na své bývalé 

spolupracovníky a žáky Základní umělecké 

školy R. Firkušného nad albem fotografií. 

Poděkovali jsme mu za pedagogickou činnost 

i za práci, kterou vykonával ve sboru pro 

občanské záležitosti. Svými houslemi zvy-

šoval slavnostní ráz společenských obřadů. 

Překvapilo nás, že stejně dobře ovládá i hru 

na klavír a i teď si rád přehrává oblíbené 

lidové písně. 

Popřáli jsme panu Noskovi i jeho rodině 

vše dobré, zdraví a sílu do dalších let, aby 

ho stále provázel jeho nezdolný životní op-

timismus, který tak krásně vyjádřili ve svém 

blahopřání jeho syn a snacha:

Ten, kdo je pořád veselý,

ničeho se nebojí, 

žádný pláč a žádné stesky,

vždyť je přece život hezký, 

kdo se dívá kolem sebe,

vidí lidi, kytky, nebe,

toho tedy těší svět,

ten tu bude do sta let.

Za SOZ Napajedla 

M.Vanáčová a E. Kolomazníková

Čítanka 2004
Almanach pro XIX. ročník výstavy 

poezie Čítanka 2004 vydala Městská 

knihovna v Rožnově pod Radhoštěm. 

Obsahuje básně dvaadvaceti autorů do-

plněné ilustracemi a Městské knihovně 

v Napajedlích ji věnoval Radek F. Bičan, 

který, podle vlastních slov ... měl také 

tu čest přispět svou troškou do mlýna. 

Domnívám se, že poezie není nikdy dost 

a já chci alespoň tímto způsobem splatit 

dluh městu, ve kterém jsem vyrůstal a 

též získával podhoubí pro svoji nynější 

tvorbu, píše dále v průvodním dopise. 

Básní věnovanou „mým milým Napa-

jedlákům“ chce pokračovat v dialogu 

s lidmi, kteří v Napajedlích dosud žijí a 

které má rád.

Střípky z vázy lásky
Na papír sedl mi tiše neonu svit,

v háv stříbra klamu zdál se tiše zahalený.

Zda on srdci mému vdech sžírný ten cit

či na vině byly kolemjdoucí ženy,

nevím, však jistým faktem zdá se býti síla

neznámá, dravá, plná vášně smělé,

jež k životním krokům vráz mne přinutila

a z chlapce v muže pozměnila cele.

I myšlenky se mi náhle v hlavě slily 

v jediné jedné podotázce –

nahlédl jsem v té nehmatatelné chvíli

v předsíň opojné kouzelnici lásce?

Kdo napoví mi, zda jsem poznal onu 

ctnost?

Snad jiskérka štěstí, snad blízká bu-

doucnost.

R.F.Bičan

Sbor pro občanské 

záležitosti blahopřeje 

všem maminkám a 

babičkám, ale i všem, 

kdo o ně s láskou pe-

čují, ke květnovému 

Dni matek.

Přejeme Vám

tolik štěstí

co je kapek

v jarním dešti,

aj oceán zdraví,

řeku radosti

a vodopád 

dobré nálady.
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Žáci Základní umělecké školy R. Firkušné-

ho mají za sebou náročné soutěže ve hře na 

housle, kytaru, klavír, akordeon a akordeonové 

soubory a orchestry. Po základních školních 

kolech se v Napajedlích konala i okresní část 

soutěže ve hře na klavír a akordeon. 

Akordeon má v naší škole dlouholetou 

tradici a dobrou úroveň a napajedelští hudeb-

níci měli v této soutěži velkou převahu. Soutěž 

však nebyla zdaleka tak početně obsazena jako 

klavírní soutěž, které se zúčastnilo 92 dětí a 

trvala celé dva dny. 

Krajské kolo akordeonistů se konalo v 

Rožnově pod Radhoštěm a napajedelští žáci 

si odtud přivezli nejvyšší ocenění.

Výsledky okresního kola soutěže základ-

ních uměleckých škol

� ve høe na akordeon  
 Veronika Kovalčíková – 1. cena s po-

stupem do krajského kola (KK), Hana 

Šenkeříková – 1. cena s postupem do 

krajského kola, Jiří Maňásek – 1. cena s 

postupem do krajského kola, Anna Gajdo-

šíková – 2. cena, Marek Vyoral – 2.cena, 

Stanislav Košař – 2. cena, Robin Polášek 

– čestné uznání, Akordeonový orchestr 

starších žáků – 1. cena s postupem do 

krajského kola, Akordeonový orchestr 

mladších žáků – 2.cena

� ve høe na klavír
Barbora Macíková – 2.cena

� ve høe na housle
David Pecha – 3. cena

Klára Strašáková – 3.cena

Výsledky krajského kola národní soutěže 

� ve høe na akordeon
Veronika Kovalčíková – 1.cena

Jiří Maňásek – 1. cena  

Hana Šenkeříková – 2. cena

Absolutní vítězstí ve své kategorii získal 

akordeonový orchestr starších žáků.

Blahopřejeme. L. Hanáčková

Úspěchy napajedelských akordeonistů

Veronika Kovalčíková 1.cena, 1.cena v KK

Hana Šenkeříková 1.cena, 2.cena v KK

Jiří Maňásek 1.cena postup do KK, 1.cena 

v krajském kole

Anna Gajdošíková 2.cena

Robin Polášek čestné uznání

Barbora Macíková 2.cena

David Pecha 3.cena

Klára Strašáková 3.cena

Marek Vyoral 2.cena

Akordeonový soubor-mladší žáci 2.cenaAkordeonový soubor -starší žáci postup do krajského kola, 1.cena

Stanislav Košař 2.cena
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Kino
PROGRAM KVĚTEN

� Neděle 1. v 17.00 a v  19.30 hod.

 KAMEŇÁK 3

� Středa, čtvrtek 4. a 5. v 19.30 hod.     

 PŘÍLIŠ DLOUHÉ ZÁSNUBY

� Neděle 8. v 19.30 hod.                      

 ŽIVOT POD VODOU

� Středa, čtvrtek 11. a 12. v 19.30 hod.

 SMÍM PROSIT

� Neděle 15. v 19.30 hod.      

 ŽRALOK V HLAVĚ

� Středa, čtvrtek 18.. a 19.  v 19. 30. hod.

 SKŘÍTEK

� Neděle 22. v 19.30

 SAMETOVÍ VRAZI       

 Městské divadlo Zlín
Květen - velký sál 

� 2. pondělí Naši furianti

� 3. úterý Ze starých pověstí českých aneb 

Dívčí válka. Divadlo Radost Brno 

� 4. středa Něco za něco

� 5. čtvrtek Červený a černý

� 6. pátek Figarova svatba aneb Figaro 

sem Figaro tam aneb Perný den

� 7. sobota Červený a černý

� 9. pondělí Červený a černý

SETKÁNÍ 2005 STRETNUTIE

� 9. pondělí Koza alebo Kto je Sylvia?

 Divadlo Aréna Bratislava 

� 10. úterý Katarína

 Slovenské národné divadlo Bratislava

� 11. středa Kašpar hauser - dítě Evropy

 Jihočeské divadlo České Budějovice

� 11. středa Červený a černý

� 12. čtvrtek Wielebni

 Narodowy Stary Teatr Krakow 

� 13. pátek Bedřich Smetana: greatest 

hits. Středočeské divadlo Kladno 

� 13. pátek Hra o láske

 Radošinské naivné divadlo Bratislava

� 14. sobota Pronásledování a umučení 

dr. Šaldy. Národní divadlo Praha

� 17. úterý Budulínek

� 18. středa Figarova svatba aneb Figaro 

sem Figaro tam aneb Perný den

STUDIO Z  

� 3. úterý Fernando Krapp mi napsal dopis

� 10. úterý Salon d´Ete / Letní salon. 

Městské divadlo Zlín 

� 10. úterý Panočka. Komorní scéna Aréna 

Ostrava 

� 11. středa Rodinná oslava. Marta Brno

� 11. středa Shirley valentine. Café Teatr 

Černá labuť Praha 

� 12. čtvrtek HASTROŠOVCI alebo Cirkus 

hore nohami. Divadlo Jonáša Záborské-

ho Prešov 

� 12. čtvrtek Ředitelská lóže. HaDivadlo 

� 13. pátek Odile. Národní divadlo Brno

� 13. pátek Love story. Dejvické divadlo 

� 14. sobota Vojcek - der romantiker. 

Švandovo divadlo Praha 

� 16. pondělí Andromaché

� 18. středa a 20. pátek Oidipús

Slovácké divadlo
Program na květen 

� 3. úterý Svačinka generálů

� 6. pátek Pohádka do dlaně

� 7. sobota Autobus na lince 21

� 7. sobota Vstupte!

� 8. neděle Kytice

� 10. úterý Cyrano de Bergerac

� 11. středa Hrdý Budžes. V hlavní roli 

Barbora Hrzánová

� 12. čtvrtek Donaha!

� 17. úterý, 18. středa, 19. čtvrtek Donaha!

� 20. pátek Kytice

Květen v Napajedlích
� soboty a neděle - házená, ml. a st. žáci, 

dorost- hřiště v zámeckém parku

� neděle - házená muži, sportovní hala 

Otrokovice

� 5. - Koncert 60. výročí osvobození v Kláš-

terní kapli

� 5. a 6. - Den matek - MŠ

� 6.- 7. - Český pohár 1. závod - Bílovec, 

A-TOM   

� 7. - 100 jarních kilometrů - Beskydy, KČT

� 8. - Den matek - Klášterní kaple, Charita 

sv. Anežky     

� 10. - Klub důchodců - DPS Sadová

� 13.–14. - Český pohár 2. závod - Český 

Brod, A-TOM  

� 20.–22. - Na kole pod rozkvetlou Pálavu, 

KČT

 Den matek, nová škola

 Kytička pro maminku - DDM 

 Víkend s aerobikem, APSV

 Repríza festivalové hry Divadla Zd. Ště-

pánka - Klub kultury

Filmový klub Charlie, Kino Napajedla

Do kina vždy v pátek
Filmový klub Charlie pokračuje v Kině 

Napajedla v nabídce pro filmové fajnšmekry 

PROJEKT 100. Mění se pouze hrací den - od 

května hrajeme v pátek, začátky představe-

ní jsou v 19.30 hod., vstupné 55 Kč.  

� 6. května  

 OTEC NA SLUŽEBNÍ CESTĚ  

 Jugoslávie 1985, 136min., titulky, režie 

Emir Kusturica. O životě jednoho oddaného 

straníka v nelehkých 50. a 60. letech Titovy 

Jugoslávie očima jeho syna. Kusturica má 

neobyčejně vytříbený vypravěčský talent, 

jeho film (jak je ostatně typické) zabírá po-

měrně dost rozsáhlý dějinný úsek a umožní 

divákovi prožít komunismus po balkánsku 

na osudech jedné rodiny. Ocenění: Velká 

cena v Cannes 1985

� 13.května

 VOJTĚCH, ŘEČENÝ SIROTEK

 ČSSR 1989, 80 min. režie Zdeněk Tyc; hrají: 

P. Forman, B. Lukešová, J. Dolanská, a další. 

„Neambiciózní“ balada (ve smyslu důrazu 

na dějovost, na kritické hodnocení světa a 

jeho konfliktů), zaměřující se na základní 

hodnoty a pravdy lidské existence. Vojta 

bojuje v prvním poválečném roce (1946) s 

celým světem o svou svobodu a nezávislost, 

o svou lásku … Ocenění  Hlavní cena v Angers 

1991 – festival evropských debutů.

� 20.května

 TAKING OFF   

 USA 1971, 93 min., titulky, režie M. Forman. 

Vlídný pohled na pomatenou generaci 70.let, 

její naděje, přání i problematické vztahy se 

svými váženými, staromódními a pokrytecký-

mi rodiči. Larry a Lynn Tynovi tvoří typickou 

americkou rodinu s neodmyslitelnými starost-

mi s dcerou Jeannye, která bere drogy a se 

společností, ve které se pohybuje. Ocenění: 

Velká cena poroty v Cannes 1971

� 27.května

 PLECHOVÝ BUBÍNEK 

 SRN/Francie/Polsko/Jugoslávie 1979, 142-

min., režie V. Schlöndorff. Děj se odehrává v 

letech 1899-1945 a sleduje osudy postav na 

pozadí proměn Gdaňska. Také Oskarův pří-

běh má podle režiséra dvě typické vlastnosti 

své doby: odmítání a protest. Brání se účasti 

ve světě dospělých tak důsledně, že odmítne 

vyrůst. Ocenění: Velká cena v Cannes 1979 

a Oscar za nejlepší cizojazyčný film 2002.

� 3. června 

 METROPOLIS

Německo 1927, 153 min., režie Fritz Lang.  

Metropolis je legenda i ve smyslu filmové his-

torie,a jako takovou ji musíme brát.Strukturu 

legendy má už sám děj: paradoxní „ pověst z 

budoucnosti“ o hypermoderním, vertikálně 

rozděleném velkoměstě Metropolis. Příběh 

posloužil režisérovi k rozpoutání vizuální 

symfonie, před jejíž technickou bravurou 

smeknul po svém způsobu i Hollywood.

Pozvání na koncerty 
Základní umělecká škola R. Firkušného 

připravila tři ABSOLVENTSKÉ KONCERTY 

A VÝSTAVY. První se konal v úterý 19. dubna 

a na další Vás zve do Klášterní kaple

ve středu 27. dubna v 17.00 hod. a ve 

středu  4. května rovněž v 17.00 hod.

Zápis do ZUŠ 
Zápis do hudebního a dramatického oboru 

Základní umělecké školy R. Firkušného v Na-

pajedlích pro školní rok 2005/2006 se uskuteční 

25. – 31. května v době od 13 do 14 hodin v 

budově školy v Komenského ulici. K zápisu 

je možné se dostavit i mimo tento termín po 

předběžné domluvě na tel. 577 941 077, 577 944 

257. Těšíme se na všechny děti, které mají 

chuť aktivně poznávat svět hudby.

Den matek
Charita sv. Anežky v Otrokovicích Vás 

srdečně zve v neděli 8. května do Klášterní 

kaple v Napajedlích k oslavě Dne matek. 

Program připravili děti z Charity v Napajed-

lích, Loutkářský soubor Klubíčko a Pěvecký 

chrámový sbor. Začátek v 15 hodin.
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VYDÁVÁ MÌS TO NA PA JED LA
ROÈNÍK IX.

CENA 5,- Kè KVÌTEN 2005

Uzávìrka pøíštího vydání novin 
je 9. kvìtna 2005

V posledních dnech prudce narostl počet 

požárů v přírodním prostředí. Na jejich vzniku 

se značnou měrou podílelo vypalování porostů 

či neopatrnost při spalování odpadů. Celá 

situace je navíc komplikována dosavadním 

suchým jarním počasím, které je pro vznik 

požárů velmi příznivé.

V souvislosti se zatím poměrně suchým 

jarním obdobím bude riziko vznícení porostů 

travin, keřů, ale i lesů narůstat. Nynější období 

úklidu po zimě a příprav na rozpuk přírody je 

bohužel spojeno také s nepříjemnostmi způso-

benými neopatrností a nedodržováním zákon-

ných povinností ze strany občanů a firem.

Díky pálení klestí či odpadu v rámci jarních 

prací nebo plošnému vypalování starých su-

chých porostů dochází každoročně ke vzniku 

požárů, které způsobí četné újmy na zdraví 

a mnohamilionové škody na majetku. Také 

v letošním roce se v celé republice začínají 

množit případy požárů trávy či lesa.

Občané by především neměli zapomínat, 

že dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochra-

ně, ve znění pozdějších předpisů, je vypalování 

porostů striktně zakázáno.

Oheň v otevřeném prostoru se může 

velice snadno vymknout kontrole a způsobit 

nejenom značné škody na zdraví a majetku, 

ale také závažné ekologické následky - např. 

v podobě ztráty části lesa či úhynu živočichů. 

Rizikovým faktorem je zde zejména vítr.

V případě porušení tohoto zákazu vypa-

lování porostů hrozí dle zákona fyzické osobě 

pokuta až ve výši 25 000 Kč, právnické osobě 

a podnikající fyzické osobě může být udělena 

sankce až do výše 500 000 Kč.

A pozor! K oblíbené zábavě neklidné mlá-

deže a dětí patří i hra s ohněm či cigaretami. 

I rodiče však mohou být postiženi pokutou v 

případě, že z hlediska požární ochrany zane-

dbají dohled nad svými ratolestmi - tedy dle 

§ 78 zákona o požární ochraně osobami, které 

nemohou posoudit následky svého jednání.

Omezením však podléhají i další typicky 

jarní aktivity, jako např. pálení listí, klestu či 

shrabané trávy. Zákon tyto činnosti sice vý-

slovně nezakazuje, ale pálení většího množství 

materiálu je nutné předem ohlásit příslušnému 

hasičskému záchrannému sboru kraje a dbát 

přitom jeho pokynů. Při ohlášení byste měli 

uvést místo a čas pálení, osobu odpovědnou 

za pálení včetně kontaktu na ní a také přijatá 

protipožární opatření. 

Zákon o požární ochraně hovoří jasně: 

fyzické osoby, ale také právnické či podnikající 

fyzické osoby jsou při spalování hořlavých 

látek na volném prostranství povinny učinit 

odpovídající opatření proti vzniku a šíření 

požáru - jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby 

se spalování nevymklo kontrole a nevznikl z něj 

požár. Dle zákona může HZS kraje nařídit přijetí 

dalších podmínek pro bezpečnost spalování, 

či spalování zcela zakázat. Občané by se také 

měli řídit závaznými vyhláškami obcí, které 

mnohdy upravují i způsob pálení odpadů na 

volném prostranství.

Vždy je však třeba dodržovat základní 

bezpečnostní pravidla a především oheň 

pozorně hlídat, aby se nevymknul kontrole a 

nedošlo k jeho nekontrolovatelnému šíření a 

vzniku požáru. 

I zdánlivě tak bezpečná činnost jako je 

spalování shrabaných porostů mívá mnohdy 

neblahé následky. Při silném větru dochází 

velice snadno k rozšíření ohně mimo ohniště 

a zejména starší lidé, kteří mají často ome-

zené možnosti pohybu, mohou v takovýto 

okamžik podlehnout panice nebo ztrátě 

orientace.

V zájmu bezpečnosti své i druhých proto 

při pálení biologického odpadu dodržujte 

tato pravidla: 

· důsledně dbejte pokynů příslušného HZS 

kraje, 

· velikost hromad klestu, případně zbytků 

po těžbě, po úklidu je nutno volit tak, aby 

shořely během pracovní směny nebo v 

době, kdy je na místě přítomen dozor, 

· při náhlém zhoršení počasí - silném větru 

- pálení ihned přerušte a oheň uhaste, 

· místo pro pálení izolujte pruhem širokým 

nejméně 1 m, kde budou odstraněny 

hořlavé materiály až na minerální půdu 

(zeminu), 

· místo spalování musíte zabezpečit dosta-

tečným množstvím hasebních látek, 

Požární ochrana - Pozor na nebezpečí při vypalování porostů a pálení odpadu!

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
 

Sbor dobrovolných hasičů v Napajedlích 
 

pořádá 
 

u příležitosti svátku svatého Floriána, patrona hasičů 

SLAVNOSTNÍ NÁSTUP 
Datum:   středa 4. května 2005 v 18.00 hod. 

Místo:  Masarykovo náměstí, u sochy sv. Floriána 
 

Všechny občany města srdečně zve 

Sbor dobrovolných hasičů v Napajedlích 

· místo pálení můžete opustit až po úplném 

uhašení ohně, 

· po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště 

místo pálení pravidelně kontrolujte, 

· příjezdové cesty vedoucí k místům spalo-

vání nesmí být zataraseny, 

· spalovat klest či odpad lze pouze v bez-

pečné vzdálenosti od obytných nebo 

hospodářských objektů, 

· osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat 

bez přítomnosti osoby starší 18 let, která 

je spalováním pověřena.

Mějte na paměti, že povinnosti občanů a fi-

rem v této oblasti stanoví i další zákonné normy, 

např. zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o 

odpadech nebo vyhlášky jednotlivých obcí.

Nezapomínejte, že oheň je dobrý sluha, 

ale zlý pán - a v přírodním prostředí, kde se 

„červený kohout“ velice špatně ovládá, to 

platí dvojnásob. Sebemenší podcenění situa-

ce, např. v podobě silného větru či hustého 

kouře, může způsobit četná neštěstí a značné 

materiální a ekologické škody s mnohdy ne-

vratnými následky.
SDH Napajedla


